Jlmub igal laupäeval.

Toimetus ja talitus
Jõhvis
Turuplats Nr. 1.
Telefonid Nr. 4 ja 79.
Toimetaja kõnetunnid

kella li—i.

Talitus avatud 9 6.

Kuulutuste hinnad:
Kuulutuse küljel 8 senti
m/m ühel veerul, tekstis

Üksiku numbri hind 5 senti.

ALUTAGUSE ELU

Tellimise hinnad:

1 kuu postiga 20 senti
40
2 kuud
60

6„

eesotsas 6 senti m/m.

Nr. 39.

220

12

Tellimisi võtavad vastu

Jõhvi ja Alutaguse häälekandja

8 senti m/m ja lehe

110

kõik postkontorid ja
postiagentuuržd.

Jöhwis, lnupäewal, 37 septembril 1930.

1. aastakäik.

Jõi)vi algkoolimaja õnnistatakse
pühapäeval.
Õrrnistarnisetalitus kell 2 päewal.

r

Restoraanide arwu ja Pidajate küsimus jüi lahtiseks. Ehituskrundid kinnitati senistele
omanikkudele.

Alew wõtab wiiualao enda kätte.
Uus algkoolimaja wõeti wastn.
Peale pikemat waheaega peeti Jõhwi
alewiwolikogu järjekorralist koosolekul
ueljapäewal, 25. skp. Koosolekut juha
tas wolikogu juhataja Hans Li!!.
Esimese päewakorra punktina olid
märgitud teadaanded alewiwoliloguie.
Selle all kandis alewiwauem A. Käbin
ette maawalitsuse korraldused alewiwalitsuse wiimase rewideerimise tulemuse r.s-

Jõhwi olemi uue algkoolimaja õn
nistamist peetakse homme, 28. sept. Ma

ja sai malmis juba augustikuu alul.
Kell 2 püewal on koolimaja pidulik

awamise aktus. Awamisele järg
neb maim ülik talitus. Seda toi-

Aktusel ja peol miibiwad külalistena
haridusminister ja maawalitsuse esinda
jad. Kõnedele järgnewad aktusel terwitused. Aktust kaunistab meel laulukoor.
Aktusele järgneb koosmiibimine kut
sutud külalistele.

miwad lut. usu kommete kohaselt õp. Wa-

Õhtul kell 8 on pidu, kus esinewad

rik ja apostl. õigeusu kohaselt Jõhwi

kohalikud tegelased näidendiga ja laulu

preestri asetäitja keegi preester Narmast.

koor.

Jõhvi Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu
aastakoosolek.
21. sept. j. a. pidas Jõhwi ühisgüm- da pidu, mille puhassissetulek läheks kehnaastumi wilistlaskogu oma aaStakoos- wemaile õpilasile toetuseks ning koostada
olekut. Koosoleku/ juhatajaks waliti H. Jõhwi ühisgümnaasiumi endiste õpilaSRajamaa ja protokolli kirjutajaks pr. M. te ja õpetajate ühine album kogu 5-aas-

44.000 senti.

nitnd warem olid tutwuneuud, ei loetud
rewideerimise protokolli enam koosolekul

wäga kiire ei ole. Wastaw seaduseparagrahw ütleb, et trahterite küsimuse otsus-

ette.

tawad. alewi-, walla- ja maawolikogud
oktoobrikuu jooksul. Seega tuleb Jõhwi
alewiwolikogu! restoraani awamise luba
svowijaid arutada oktoobrikuul. Ja seda
kitu alul, sest Wiru maawolikogu koos
olek ou 14. okt., milliseks päewaks Jöh-

Allajega kokkulepe, et summa tasutakse
talle 1. juunil 1931 a., kusjuures ta saab
aiewiwalitsuselt 10% aastas.
Alewiwalitmsele auti selleks toimin

Peapuuduse, ehituskruntide mitte
täiesti seadusekohase wäljaaudmise kohta

teataS maawalitsus, et tehtud wiga pa
randada tuleb. Alewiwolikogu peab esi
tama kõikide ehituskruntide kasutamise
wiisi tingimused.

Koosolekul otsustati kõigi wabariigi
ajal alöiviS wälja autud ehituskruntide
kohta kinnistamine. Ehituskruntide kiuuistamiue otsustati ehituskwartaalide
laupa
tele kasutajatele.

Muuseas ka neile, kellel kaks eht kolm

ehituskrunti. Neile oli see autud min

Kr. 130.— Kassas oli raha 43,05 kr. H. Sakermaim.

mise otsuse tegi wolikogu ühel häälel.

Trahterite asi
tuli arutusele 3. ja 4. päewakorra punk

Five young gentlemen

tis. Kõigepealt tuli kindlaks määrata
trahterimaksu summa. Alewiwalitsuse

5)629 kr. suuruses. See summa oli waremate koosolekute päewakorras lisaeclarmena, kuid siis lükati ta tagasi.
Ka sel korral ivõtab nende summade

kätte.

Tuiewal aastal awakakse Jõhnn
üwbruseSse kerwelk

5 uut wiinapoodi
- Mäetagusele, Kohtla - Järwele, Ontilale, Toila ja weel wiinapood kusagile

lähedusse. Jõhwi wiiualaol oleks siin
palju tegemist. Alew saaks wiiualao pi

damisel 4 senti liitrilt. Wiiualao pida
mine otsustati 15 häälega poolt.
Wahepeal otsustatakse küsimus loobu

da M. Bachwali poolt müüdawa maja
ostueesõigusest.

OtsuStati alewiwahelised tööd anda
teedekapitali korraldamisele. Need teed

on peaasjalikult Talliuua-Narwa maan
tee ja Kiikla tee.

girls

summa 1930/31 aastaks määrata 4018

tr. Kui üks trahter jääks, siis otsustati

Jõhwi uue algkoolimaja ehitamiseasja arutamisel selgus, et maja pidi lepin
gu kohaselt ehitusettewõtjaga maksma

The letters with portrait are to be sent in English, Esthonian, France,
German, Russian, Latin or Esperanto to „Alutaguse Elu“ under

«Five gentlemen*>.

Kes on löbustanmottsu maksin?
Mäetaguse seltsid ei leia seda.
Mäetaguse wallawalitsus otsib juba
mõnda aega taga üht lõbustusmaksu,
mille maksjat aga senini leidnud ei ole.
Pidu, mille lõbustusmaks tasumata,

peeti ära juba 23 juunil 1928 a. Peo
sissetulek pidi minema, nagu seletas era-

toimkond, Ratwa laulukoori sõiduraha
teenimiseks Tallinna laulupeole. Nüüd

2 aasta järele sai wallawalitsus tolle
kordse peo pääsetähed Ratwa laulukoori
juhatajalt kätte.

Nüüd awanes wallawalitsusele wõimalus nim. lõbustusmaksu nõuda. Seda
nõuti aga üllatuseks mitte Ratwa laulu

koorilt waid Kiikla Hariduse ja Spordi
seltsilt, sest imelikul wiisil kannawad pi-

letikoutsud selle seltsi tempelt.

Peakorraldaja oli ikkagi Ratwa selts.
Sellepärast peaks toimkond selle seltsiga
eesotsas lõbustusmaksu ära tasuma. Tõ

sisemaid tagajärgi wõib tuua neile ka
Kiikla seltsi templi lubata tarwitamine.
Kui nad tõendaksid, et pidus oli osaline
ka Kiikla selts, siis on Ratwa mehed jälle

raha omawoliliselt omandanud, sest
.Kiikla seltsi raamatud ei tea peosissetule-

kust midagi. Igatahes wöimatu on te

minema 136.500 krooni.

kuidas maksu siis määrata, kui on kaks

Juure tulid aga lisatööd, mida ehituSplaaikis polnud ettenähtud. Nii suu
rendati koolijuhataja korterit, tehti ö0-

kõrtsi.

wärwiga paneelid, trepiastmed ja korral

küsimus,

Siin läksid lahku alewiwalitsuse

ja wolinikkude ettepanekud. Alewi
walitsuse ettepanekul pidi kahe kõrtsi pu
hul trahterimaksu ülemmääraks jääma

2000 kr., alammääraks 18 krooni. Wolinik J. Willers tegi aga ettepaneku mää
rata ülemmääraks niisugusel juhul 2500
trooni, kuna alammäär jääks endiseks.

Ja hääletamisel tuli esile

dati rida muid lvähemaid töid. Suure
ma kulu nõudis esikülje
jrontooni

ehitamine — 161 kr. 70 s. See. muutis
koolimaja wälimuse tuntawalt nägusa
maks. Lisakulusid tõi weel
mustawee kanalisatsioon ja soojawee
küte.

30. aug. wõeti ehitus ehitusettewõt-

ja jäi ka wiimaseks. (Mõlemad ettepane
kud said poolt 7 ja wastu 7 h., kuna mõ
lemal juhul kaks h. polnud makswad.)

jalt Aleksander Allaselt wastu. WaStuwõttekomisjouis oli ka eriteadlasi. Leiti
ainult mõningaid lvähemaid puudusi,
mida ehitllsettewõtja järgmiseks järelwaatuseks, 19. sept. korraldas. Paran

Arutati ka Eduard ja Marie Supp'ide wiinamünmise asja. Kaebealused

R. L. haaras püssi, tõstis selle Wilhelm
Tellile omase kindlusega palge ja laskis.
Tagajärg ei olnud aga sugugi Telli lask

enbtb süüdi ei tuurtista. Kuulatakse üle

misele sarnane, sest karbi asemel oli kuni

3 wenda Kollo'd ja weel neljas tunnis
taja. Wennad K.-d ja ka ireljas tunnis

läbistanud hoidja käe. S. andis asja
politseile teada. Asi tuligi rahukohtus
arutusele. Kohtunik mõistis L.-i püssi

jonnakas tasakaal,
mis ilmus esimest korda sellel koosolekul

Kiikla seltsi raamatuis ei leidu üh
tegi protokolli peokawatsuste kohta ja
nagu nimetatud, ka märkeid kassaraa
matus.

taja tõendawad, et nad mitmel korral M.
S.-i käest wiina on ostnud, kuna Eduard

Pidi aastatewiisi külasaunaga leppima.

S.-ilt keegi tilka wiina ei ole toonud.

ras talle trahwiks 10 kr. ehk 3 Päewa

Selle järele tehakse ka otsus. M. Supp
tunnistatakse süüdi ja trahwitakse 25)0
trooni ehk 1'/» kuulise arestiga. Peale
selle patendi hinna tasuks 150 kr ja tun

aresti.

Neil päewil kolis Iisaku postkontor untsi majasse, mis wastawall sisseseatud,
endisest külasaunast, kus ta aastaid asus, Senine ruum oli äärmiselt kitsas ja snnawaramatesse ruumidesse, hrn Lango- uitas palju nurinat.

nistaja tasud. Eduard Supp mõisteti
õigeks.

Salavihata hanseldajaii kohtas.
hatrahwiga.
5. septembril s. a. arutati rahukohtus

Altide Määkeri süüdistuse asja wiiuaga
kauplemise pärast. M. kinnitab kohtus
Jumala nimel, et ta kellegile wiina müü
nud ei ole, waid mõnel korral ainult lae
nanud. Tunnistajad aga räägiwad teist
juttu. Nimelt olla nad M. käest mitmel
korral wiina ostnud, lisades juure weel,
et kaebealune olla kaunis populaarne
wiiuaga kaubitseja Kukruse kaewanduses.

Ka kohtunik leidis, et wiina „laenamine"

wastu sõna wvl. R. Lepik. Räägitakse
pikalt kulutatud summadest, kuid siis
konstateeritakse üldiselt, et kulutatud
summad (elektriwöla ja end. algkoolima

ja üüri tasumine ja kirjutusmasina ost
mine) olid tarwilikud. Ka arwatakse, et
õige ei ole neid kulutusi tasuda naturaalkohustuSte maksuga.

Alewiwauem Käbilt teatab, et tema
kõige suurema patuoina — kirjutusmasi
na oma taskust kiuni maksab. Seda pak
kumist ei wõetud wastu, küll aga wöetakse lisakrediitide ülekandmine lõpuks
ometi esitatud kujul wastu.

Lõpuks kustutati weel paaril isikul
isikumaksud.

Koosolek, mis algas wäikse hilinemi
sega kell 8, lõppes alles V2I2.
Koosolekut silmitsedes wöis märgata

juba tublisti leplikumat waimu, mis
praeguse lvolikogu juures esimene. Pin
ge, mis koosolekutel wahest õige kõrgekraadiliseks tõusis, näib juba alauewat.
Wõib konstateerida, et otsekohe woli
kogu koosolekute töösse puutuwates küsi

mustes siiski ühtmeelt leidub. Hulk tõ
sist tööd oli mõõdutud koosolek.
Wist mõjus koosoleku töömeeleoluks
kaasa ka pikem waheaeg, mis koosolekute

wahele jäi. Ega wist ei puudu tüdimllSti. Postkoha ja ametiküsimustes
jounimiue wõib siiski oma terawuse kao
tada.

Praegune poolte wahekord wolikogus
ou siiski niisugune, et walimisküsimustes

ikkagi õnnetu tasakaal ähwardab tulla.
Targu polnudki seda küsimust möödunud
wolikogu p ä ewa kv r ra s.
—0—

malt siis lõbustusmaksu nõuda.

llsaka postkontor sol avaramad raamilt.

„Laenas" wiina.
WUnamüüjaid karistati arestiga ja ra-

tegeutisekS ka riiklikust wöi erapangast
25.000 kr. suuruses. Juhul, kui ei saada

walitsuS tegi ettepaneku,

wis&es ta gat aquainicü wltfy soine c&eerful

selle trahterimaksu ülemmääraks määrata

fondist 25.000 kr. suuruses, samuti laenu*

Wõeti arutusele riigi wiiuamüügi

Kuidas ehitati uus algkoolimaja.

4000 kr., kusjuures 18 kr. jääks einelaua
maksuks. Pikemat waielust tekitas aga

guks wolitus. Samuti anti alewiwalitjusele wolitus laenu nõutamiseks ehitus

teoSkamirte 1931—33 aastatel. Alewi-

ettepaneku! otsustati trahterimaksu kogu

t&e age atoaut 26—36.

Selle puuduwa osa peale saadi A.

laenu, siis pikendatakse ehitusettewõtjaga
wõlgu olewat ehituseraha.
Lõpuks tuleb krediitide ülekandmine

see wälja.

kõik ehituskrundid kinnistati edasi senis

Läinud aasta tegewusearuaude esitas Juhatusse kuuluwad esimees H. Raesimees H. Rajamaa. Kehwemaile õpi- jaman, abi dir. G. Roosenberg, kirjatoilasile oli makstud toetust kogusummas metaja M. Õöpik, abi R. Lepik ja laekur
Eelolewal aastal otsustati korralda-

tvi alewitvolikogu rmta otsuse juba peab
tegema. Siinkirjeldatud koosolekul jäeti

wõtta riigi wiinaladu alewiwalitsuse

giks eriytstarbeks, kas tööstuse wöi aia
asutamiseks. See otsus tehti ka kõige
hiljem autud ehituskruntide kwartaali
kohta, missugune asub põllul kirikumõisa
wastas. Ühtlasi jäi kõigi kohta tingimus,
et need, kes weel ehitusi oma krundile
püstitanud ei ole, seda teatawa tähtaja
jooksul peawad tegema. Sanktsioneerl-

Sakermauu. tase juubeli puhuks.

Päewakorras oli küll märgitud 4.
punktina trahterite amm kindlaks mää
ramine, kuid selle all taheti alul ka uusi
trahtersnitte isoowiawaldajaid) arutuse

dada jäi ainult wiga katuses.
Seda ära kuulates otsustas ka wolitogu maja ehitusettewõtjalt wastu wõtta.
Rahalisest aruaitdest selgus, et alg
koolimaja läks lõpulikult
maksma 142.596 kr. 94 senti.
Ehitusettewõtjale on sellest tasutud
96.5)96 kr. 94 senti. Maksta jääb weel

le wõtta. See jäi aga ära, kuna seda
päewakorras ei olnud ja sellega ka nii

jus. Kuna protokolliga juba alewiw-lliJõhwi olemi uus algkoolimaja.

Siis leiti A. Käbina algatusel kuldne
kesktee —- määrati maksu üldsummas
2.25O kr. Selle kuldse keskteega õnnestus ka ühtmeelt jälle jalule seada.

raha eest on samuti karistataw kui müü-

minegi ja mõistis M.-le 50 kr. rahatrahwi ehk maksujõuetusel kuu aega aresti.

Kui „paut" on suur ja märk
wäike.

ga hooletus ümberkäimises süüdi ja mää

Värvipada tulist täis,
Töö seal täie! aurul käis.
„STAR’t“ värvi abil uue,
Adamson sai pidukuue.

jälle oma toas, mis äriruumiga otseko
heses ühenduses, eraisikutel wiina juua

mees oma osawust püüdis kiita. Saia
poe omanik, kellel moutekristo püss kaa

sas, tahtis teisi kõiki oma osawusega
imestama panna ja lubas, et ta laseb

mmimmmtämmmmmmmmmm
Eesti Sordiparanduse Selts, kes pole
äriliselt seotud ühegi seemnekaubanduslise ettewõttega, tahab erapooletule uuri
musele wõtta, kuiwõrt see nurin ou põh

jendatud ja kaasa mõjuda selleks, et
wäärnähted meie seemnekaubauduses
kaoksid. Selleks palub selts kõiki pöllumehi ja aednikke, kes on seemet ostes saa

nud halwasti idanewa, prahise wöi wale
sordilise seemne, wõi kellel on teada muid
wääruähteid meie seentnekaubauduse koh

29. mai! oli trobikond mehi Ratwere
tün. L.-i saiapoe puukuuris koos. Wõeii

ta, sellest teatada Eesti Sordiparanduse

wiina ja räägiti juttu, kusjuures iga
Samal päewal arutati ka Josesse
Susiku süüdistuse asja. Wiimane olla

Lõbus härra Adamson
„$TAR'i“ värvi sõber on,
Ikka korras tema närvid,
Käes tal „STAR'i“ külmad värvid,

Seemnekaubandus
uurimisele
Põllumeestega kokkupuutudes wõib

lasknud. Kaebealuse mees, kes kaebealuse
asemel kohtus esineb, seletab küll, et need

paarikümne sammu pealt weel inimese
käe peal seiswale wiksikarbile külge. Kee

olla ainult liigu joomised olnud, kuid ko
hus leiab, et ka liiku ei tohi juua kaup
luse ruumides ja mõistis Josesse S.-ile
rahatrahwi.

gi aga ei olnud nõus oma naha peal
L.-i osawust tõestama. Wiimaks oli O.
Sabolotuy nõus trikki läbi tegema —

hoopis wale sort. Rahulolematus on

asetas karbi käele ja jäi pauku ootama.

ulatanud ka ajalehtede weergudele.

tihti kuulda rahulolematust meie seemnekaubanduse kohta. Nurisetakse et seeme

kas ei idane hästi, ou sega sordiline wöi

Seltsile Jogewale. Iga üksiku juhu wõ
tab Selts hoolsale järele uurimisele, sel
leks tõendusi kogudes, tarbekorral taimi
kohapääl ülewaadateS ja kontrollides.
Uurimuse tulemused tehakse teatamaks
awalilkusele. See aitaks kindlasti kaasa
meie seemneta ubanduse terwenemisele,
mispärast seemneostjate eneste huwides
on iga wäärnähet seltsile teatada.

Eesti Sordiparatiduse Selts.
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«Alutaguse Elu*
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t*eeter Suure käsukiri Narva Icoses/.

UIST, MII Ml TIITIS <M IHIIEST.
sall von Duckeri käest endise A. W. Crameri meski (Cramers mühle) koos ranna

Kreenholmi puuwillawäbrik. Nende kol
me vabriku kiire arenemine,

ja kalapüügiga. 1789 a. pantis ta saeweski Richard Baltonile. 40 aastat ta
gasi oli parun Stieglitzi Narwa kalewiwabriku nldtarwitatawaks nimeks „Crainers mühle". Wanemad kalewiwabriku

mis enne sõda 16.000 töölisele teenistust
võimaldasid,
andes seega ligi 40.000 elanikule elamis-

ametltikud mäletawad meski jäänuseid.
Öeldust saab järeldada, et
Narwa jõe jõudu juba 1737. a. kasutati,

dis olemasolevate veemasside ikka suu
remat ekspluateerimist, mis lõpuks selle
määrani jõudis, et weewaesel aastaajal,

tähendab umbes 30 a. peale Peeter I

s. o. talvel, Narwa mõlemate jõe haru

ukaasi. 1820. a. kalewiwabrikant Momma wiis enda Jamburi kreisis asuwa ka
lewiwabriku Crameri meskisse üle, muu
tis selle 1835. aktsiaseltsiks ning 1844
läks see wabrik müügi teel parun Stieg-

dele tuli ehitada tõkked, et rohkem vett
koguda turbiinide jaoks ja et vesi kasu
tamata kosest alla ei läheks. See abinõu

litzile. Müügikirjas on öeldud: „Ostetud maa ja meega". Praegune Narwa

gumine vajalik. Kaheksast Kreenholmi
turbiinist töötavad ainult kaks ja needki

Wiimasel ajal on Narwa kosk kujune

nud laialdaste ringide huwipunktiks.
Ajakirjanduses on awaldatud mitmesu
guseid arwamusi küsimuse kohta, kusjuu
res küsimust ei ole suudetud kuigi rahnl-

dawalt selgitada. Püüan siinkohal tuua
üksikasjalikuma ülewaate kose-küsinrnse
arenemisest.

Kadunud parun Stieglitzilt on teada
— wõib olla on see legend, wõib olla põh
jeneb tõelikkudel dokumentidel —, et ae
gadest warsti peale Narva wallutamist
olewat keiser Peeter Suure käsukiri ole
mas, mis lubab kõiki Narwa kose kasutajaid-ettewõtjaid igaweseks ajaks vabastada maksudest. Esimesed kirjalikud üles
kirjutused Narwa kose kasutamise kohta

leiduvad wana Narwa perekonna Crameri kroonikas. Seal seisab: „17. nowembril 1737. ostis Friedrich Cramer
1500 rubla eest Martha Hedwig von Livengreeni ja tema kaaspärijate käest
maakoha Jwanowi küla ühes Axeli mes
kiga, mille järele seda meskit hakati
„Cramers mühle" nimetama. Abiellu
misega läks see maakoht Duckerile ja pä

rast Stackelbergi perekonnale üle." Sa

mas kroonikas seisab edasi: „Juunis
1767. ostis Benedikt Cramer hoowimar-

ainult pooleldi koormatud. Kalevi
vabrik tarvitab omi turbiine pooles ula

5. otetoobril avab teater uKsed.

linnawalitsus vähendasid oma toetust
ning teater võib end üleval pidada ai
nult publiku suure osavõtu varal.
Kui Narva kodanikud intelligentsiga
eesotsas astuvad teatrile lähemale, jäl
givad selle tegevust, arvustavad, nõua
vad, siis on ka teatril jõudu, julgust meie

vas veel puuduks see omapärane ja haa

rav lavateos. Teiseks tuleks prantslase

Marcel P a g n o l i „S o o ", mille või
dukäik maailma lavadel algas kaks aastat tagasi ja kestab veel praegugi. See

on terav ja salvav arvustus seltskon
nale, kelle seas ja ees osav ja küüniline
kelmus igapäev triumfeerib aususe ja õig
luse üle; see on aga ühtlasi lõbus tükk,
mida vaadates peavad naerma ka need,
keda seal piitsutatakse. Meelelahutuse
tükina oleks Nõukogude kirjaniku Walen-

kawa on kokkuseatud vastavalt meie ai-

lääne Euroopas suurima menu osaliseks

lavastused oleksid vähemuses.

Mängukava kokkuseadmisel on esiko
hale pandud meie algupärased näidendid.
Esimesena tuleks Aug. Kitzbergi „L i b ah u n t", milline kuulub kahtlemata meie
algupärandite paremate hulka. Wõõrsilt
tehtud laenudest olgu esikohal mainitud

Sherifsi maailmakuulus sõjanäidend
tähendas, et seda „peaks mängitama igal

õhtul kõigis Euroopa linnades." See
soov on vahepeal peaaegu täide läinud,
sest on vähe teatreid, millede mänguka

saanud. Muusikalavastuste alal oleks
mainida kuulsat Karl Zelleri viisirikast
„L i n n u k a u p l e j a", Oskar Strautzi

„W i i m n e valss" ja moodne uus

operett „Olli - Tolli". üldiselt on

veel mängukavasse võetud ja ootawad

kinnitust Moodne Kaen", „Peen

h ä r r a", „S a l a j a n e k o s j a s õ i t",
„R a h a t ä n a w a l", „H o o l d a j a",
,,G r a i t o n", „Õ p e t a j a B « b e r o"

Hooaja alugus on 5. oktoobril kell 8
õhtul „Wõitlejas"
Abonement - kaardid on saadaval
„Kooli" kauplusest.

„Oks Jahimees läks metsa".

Hakkame .kõik jahimeesteks, tänawu see amet toidab. Kellel
ei ole weel Püssi ja koera?

Surm Hulkuvatele koertele fa kassidele!
Alanud on jahimehe aasta täie hiil
guse ja auga. September oma keskpäe
vadega päästis viimase jahimehe ootuse
—jänesejahi — ja nüüd wõib see kesta
täie innuga kuni nowembri-detsembri-

kuudeni täies ulatuses. Nii mõnigi ja
himees unustab kauaks ajaks magusa
hommikuse uinaku, teine ei tunnista pe
renaise korralikku toitmist, kolmas unus
tab üldse oma perekonna jne. Lugema
tud jahimehed on kui elektriseeritud!

kasutamata. Weewaestel suvedel, kui
vabrikud täielikult töötasid, jooksis kosest

nii vähe wett alla, et parvetawad pal
ma ja vesi oli nii madal, et parwetajad
kaldalt pääsesid kinni jäänud palkide
juure.
1895. oli Wene inseneri Dobrotwors-

ki poolt väljatöötatud projekt, mille jär
gi kõrwalkanali ehitamise tõttu arvatav
kasutamata weemass oleks saadud ära
kasutada

Teaduslik uurimistöö Narwa

töölisi teenistust leidnud, kuna aga uus

projekt väga küsitav oli. Peterburi 2
suurt elektrijoujaama andsid elektrit oda

täpselt kalkuleerida kose edaspidise kasu-

Peipsini ja tegi teisi eeltöid, miv seisid

ehkki ka koos koeraga, ei suuda seda ilma

lindude ja loomadeta mitte anda.
Tänavune suvi, kevad ühesarvatud,
on olnud soodus loomade—lindude ligi
nemiseks ja arenemiseks. Kui tihti külm
kevad hävitab palju lindude pesi ehk mar

ja juuni kuu külmad ja pikaldased vih
inad surmavad suurel hulgal linnu ja

tumid, uuris jõekaldad Narvast kuni

looma poegi, siis tänawu puudus see täie

likult ja noored võisid vabalt kasvada
ja areneda. Iga jahimees wõib kinnita
da, et tänawu on loomi ja linde rohkem
kui eelmistel aastatel ja need orr terved
ja tugevad. Seda ei sa öelda partide koh
ta, sest väikese kevadise vee tõttu jäi neid

meile pesitsema vähem ja ka kuivade!
luhtadel oli röövloomadel nende pesi ker

ge hävitada, mispärast rrende hulk tä
nawu endistest aastatest väiksem oli.

.Wõitmatrrd salakütid kohtulaua ees.
Mineval aastal oli Pagari mets-

oli rippuma jäätlud. Wana, kuuekümne

kuid ued ei mõtelnudki selle peale, vaid
ähvardasid teda koguni maha lasta. Nii
kestis jahipidamine kaks päeva, kuni nai
maks 26. novembril metsavaht ise koju
jõudis ja salaküttimisele lõpu tegi.
19. skp. olid nimetet vennad Jõhvi
jaoskonna rahukohtus oma tegude eest
vastust andmas. Kumbki vendadest en
nast süüdi ei tunnistanud. Kohtunik lei
dis nende süü aga küllalt selge olewat jr,
trahvis neid kumbagi 20 krooniga ehk
14 päevase arestiga — väike trahv nii

wiie-aastane metsavahi isa Jaan Wal

suguse kange salaküttimise pärast.

tonna, Kaasiku vahtkonna metsavaht W.
Walter 24.—26. novembrini kodust ära
Jõhvis. Seda aega kasutasid vennaksed

tuntud salakütid Gerhard ja Arnold
Püitsud, võtsid püssid ja koerad kaasa ja

läksid riigimetsa jahile. Teades, et met
savahti kodus ei ole, läksid nad paugu
tades ja oravaid lastes kuni metsavahi
enda majani. Teel saagisid nad veel ühe
kuuse maha, mille otsa mahalastud orav

Tean kohti, kus pardirikaste jõgede
ääres talunikud-jahimehed kaigastega
pardipoegi maha peksavad ja kottidega

Tallinna veavad. Palju kultuursem ei
ole ka jahimeeste wiis, mis osaks sai tä
nawu nii mõnelegi Narwajõe ülemjooksu
saarele. Nimelt olid pardijahile ilmunud

mitmed härrad nrurdjate hagijatega.
Part, kes jõudis, tõusis lendu ja võis

Kuni valmib meisterteos.

kaks ematetre mahalasknud! Noorelinnu

Kuidas upub sügisuttu
Suine pillerkaaritus,
Südamete paaritus.
Nüüd on hümnid lauldud ära.
Kurameerijate plära,

jahiajal korjas keegi jahi järelewalwaja
ametnik umbes 3000 (kolm tuhat!) tedre
püüdmise silmust ära. Aga ega tema treh

vanud kõigile juurde ega jõudnud kõiki
ära korjata. Nii püütakse meil weel pael
tega linde!

Kohalikus seltskonnas teavad ju pal
jud, kuidas möödunud jänesejahi hooajal
kaks venda tapsiwad 130 jänest. Arves

tades möödunud hooaja ebasoodsa tal
vega, pidid need härrad Z—4 päeva nä
dalas jahil olema. Sarnane olukord on
meil juba liig, ehkki seadus seda ei keela!

See on juba rööwküttimine, millest
rohkem teinekord.

ise.

Toonitan veel vaid ühte, et inimese

hävitavad teguviisid on siiski võrdle
misi piiratud, kuid täielist laastamist
teostavad meie hulkuvad koerad ja kas
sid. Need hävitavad linde ja loomi igas
arenemise astmes. Neid röövikuid on
meil rohkem kui tarvis ja neid sigineb
igapäev juurde. Jahimehed, pöörake tõ
sist tähelepanu hulkuvate koerte ja kasside

arvu piiramisele.

Poeesia ja ma.

ausalt surra, kuid liig paljud ei jõudnud

Tuli Jätte pääle tuju
Anda mõtetele kuju,
Sõnu kokku liimida,

se kõik luhal elavad linnud! Sea! tehti
tänawu puhastustöö täieline, mis ennast

mitmel aastal valusalt tunda annab.

peab ta neid veel ühe terve suve ja eriti
veel teise talve jooksul uurima enne kui

ta julgeb esineda täiesti kindla projek
tiga. Selle nõudele tuldi vastu ja enda
siinolemise kolmandal aastal seadis ins.
Lüscher 2 projekti kokku. Teise projekti
seepärast, et esimene suur projekt osutus

läbiwiimaluks hiigla kulude tõttu. Suu
res projektis oli ettenähtud Peipsi järve
veepinda tõsta 2 meetri wõrra,
kuna meil nüüd vastupidine töö käimas.

Tuli ilmsiks, et kui kõik kolme vabriku
turbiinid olid täielikult koormatud, siis
teatud aegadel aastas oli väga vähe
ülejääki kose weejõust. Selgus, et kons
tantse weejõu saamiseks tuleb Peipsi
nud weewaestel aegadel. Seda Peipsi
järve tõkestamist pole aga walitsus, ar
vesse võttes peipsiäärseid elanikke, ku
nagi lubanud, isegi kui oleks kätte saa
dud need hiigla kulud. See projekt pidi,
er olla tulutoov, ärakasutama kogu ole
masoleva weekwantumi, vabrikutele tagasiaudma neile kuuluvad hobusejõud,
mille järgi kõik vabrikute senised veejõu
sisseseaded muutuksid väärtusetuks ja
saadavast 26.000 hobusejõust ainult
16.000 üle jääks mujal ärakasutamiseks.

Siinjuures oleks palvetamine Narwajöel palju kannatanud, mille läbi metsa
omanikud ja puukaupmehed kahju oleks
saanud. Kuna nimetatud projekti! suu
red puudused olid, töötas ins. Lüscher
teise projekti välja, mis nägi ette kosekärestiku kasutamist kuni Juhkentalini.

(Järgneb.)

Avalikus kohas kiitles keegi, mitte riigi
keeles, kuidas tema silmanägemine vi
letsaks jäänud ja ta tedremängus juba

weel lennata ja neid pigistas koer surnuks,

jättes nad suuremalt osalt rohu sisse ve
delema. Sama saatuse osaliseks said üld

et wetekogu ebakindluse ja jääolude tõttu

ter läks salakütte metsast välja ajama,

valt mõjuvad ja milles süüdi jahimehed

olema ka jahilinde ja -loomi. Püss üksi,

järve ja juurevoolu alalised weekwan-

Salakütid Püitsud aresti.

miks peame seda tunnistama? Miks on
see nii? Mis on selle põhjused?
Ruumi nappuse tõttu toon siin ainrrlt
üksikud juhused ette, mis lindude ja loonrade juurdekasvu tuntavalt halvavad
ja ka mõnegi liigi vähenemisele kaasaai
tavad.

ja sellest täit rahuldust saada, selleks peab

tist luni aprillini. Ta mõõtis Peipsi

ühenduses Narva kose weejõuga. Selle
uurimise tagajärjel ins. Lüscher seletas,

veele 3 tõket ehitada, mis oleks abiks ol

hitud, ehk jälle loidus nagu jäädavalt
kadunud. Igal pool kuuldub lõbusat ja
himeeste juttu, mis nii mõnigi kord pä
ris fantastiliste lugudega läbipõimitud,

Et täiesti jahi lõbu ja mõnu maitsta

Prof. Zschokke saatis oma esimese as
sistendi insener Lüscheri pikemaks ajaks

Narma. Ins. L. viibis kohapeal augus

Nii võiks palju juhuseid ette tuua,
mis meie jahiasjandusele väga halva

Kuid jahimehe romantilisest hingest saab
täieliselt aru ainult jahimees.

kosest.

vamini kui see Dobrotworski väljatöö
tatud kavas oli ette nähtud. Dobrotworöki projekt sundis kolme Narva
vabrikut laskma weejõudu eriteadlasel

et nreil neid mitmekordselt rohkem võiks
olla ja peakski palju rohkem olema. Aga

usuvad ainult viimased. Hääs tujus

suuremad weejõujaamade plaanid

vete vastu. Walitsus leidis, et vabri
kud on kindlad faktorid, kus suur arv

Kuid peab siiski kinnitama, et meil
üldiselt jahilinde ja loomi liig vähe on,

ja meeleolus võivad jahimehed jutlemi
ses unustada kõik igapäevased mured,
ursreist lõbustada ja tuju tõsta rohkem
kui ükski teine lõbustus seda suudab!

Zschokke poole, kelle poolt olid tehtud kõik

tagasihoidlikuks nende kontsessiooni pal

ja elektrijöud Peterburi juhitud.

End. Wene valitsus jäi aga väga

Mõnigi vanem mees tunneb ennast täies
ti noorendatuna, ehkki kordagi ei ole käi
nud ei Wronossi ega selle järelkäijate juu
res, teisel on jooksva, ishias just kui pü

mida juhtub ainult jahimeestega ja mida

tamise võimalusteks vabrikute poolt.
Narwa vabrikud pöördusid tolleaegse
kõige suurema autoriteedi professor
Schweitsis, Niagaara esimeste jaamade
plaanid ja suuremad Norra weejõujaama plaanid. Osa jõujaame oli ka sama
professori juhatuse all ehitatud.

alates Moskva Kunsti Teatriga, ja ka

„Teekonna lõpu", (Jour ney's ja „Kameelia daam".
End), mille kohta Lks suurem saksa leht

neid, kes sellesse pühendatud pole, et tu
handed hobusejõud vett lähewad kaduma

mis kujutab noorkommunistide elu ja on

kõigis Nõukogude teatrites mängitud,

peamiselt draama alaga, kuna opereti

ülejääk, mis tänapäev paneb oletama

tin Kataewi „N e l i n u r k sõõris",

omakultuuri eest võidelda siin suurel
naabri piiril. Eeloleva hooaja tegewus

nelistele võimalustele. Töö piirduks

tuses ja linavabrikus töötavad turbii
nid nõrgemalt ühe kolmandiku wõrra.
Sellest on praegusel ajal tingitud wee

gid jäid tuhandete kaupa kose peale seis

hooajal.

line kitsikus. Kultuurkapital ja

„Sel mehel
pole midagi
kaasas- tas
kud on päris
tühjad."

gadel, kuid tänapäev pole enam weeko-

90 a. wana, ütleb: „Minu lapsepõlwes,
millest möödunud kaks inimiga, nägin
ma ühel saarel, mis asub kosest lääne
pool, Kreenholmi saare ja läänepoolse
kalda wahel, suuremaid kivivaremeid,
milledest mu isa mulle ütles, et 19. sa
jandi algul oli seal kalewiwabrik, mis
kuulus Narwa perekonna Schwarzile."
Peale 1850. tekkisid esiteks linavabrik,
samuti parun Stieglitzi ehitatud, ja siis

Mida näeme ja kuuleme Narva teatris algaval

witaw oleks. Põhjus on tuntud: aine

oli talvest talvesse tarvilik vanadel ae

kalewiwabriku omanik R. Peltzer, kes ligi

Eesriie IcerKib!
Käesoleval hooajal on Narwa teater
sunnitud oma tegewuskawa suruma kit
samasse raami, kui see meie lawakunsti
ja muusika edu huwides piirilinnas soo-

wõimalust, viisid Narva linna õitsemi
sele. Narwa vabrikute arenemine nõu

Ilusasti riimida.

See on itta minu komme:
Pillutada mõttepomme,
Seni hoida sulge peos,

*

Kõigepäält teen sellest juttu

Magusasti ohkav rind —
See ei tüüta enam mind.

Taevataat nüüd annab rihma:
Igapäev just sajab vihma,
Niiskust on kõik kohad täis.

Igaüks, kes väljas käis,
Istub nüüdsest peale kodus,
Omakstega ühes rodus,
Pereema tülitab:
Woodist lakke sülitab.
Kitsad on toaelu ramkad —

Terved päevad lõhu tamkat,
Mängi kaarte, peksa last —
Kõik see tere tulemast.

Teine värk, kui jõudnud õhtu,
Päike wajund taeva kõhtu:
Siis on veidi lõbusam,
Inimene kõbusam.
Kui on surmand kõhu nälja,
Wilistades sammub välja.

Pole miskit parata:
Kuhu kõrtsi karata?
Wõib ka massi järelahwi —
Minna kinematograhwi
Soendama sääl istmikku.
Kel on seega pistmikku?
Keda võlub seltsielu,
Tähtsaist asjust keskustelu,
Suurte sakste head ja vead,

See ei murra kaua pead —
Seltsimajja sihib sammud,
Kus on koos kõik linna rammud,
Koorekiht fa rahvasool,
Suurte asjade eest hool.
*

Näiteks kaugele ei koli:

Hiljuti meil miiting oli,

Millest elav osavõtt —
Räägin teile sula tõtt.
„Jlmarise" suures saalis
Kõneleja puldis praalis,
Narwa kosest seletas,

Kurivaime peletas.
Kes on pisut näinud ilma,
Sellel torkas kohe silma,
Et need kose uhked veed

Läinud kõige lihateed.
Mis siin maksab targutada,

Paragrahve targutada,

Mõista nii ja teisiti —
Asi selge niikuinii:
„Jlmarisel" on see katus,
Kus all toimus kose matus
Kogu Narva silmi ees
Suure jutuwärgi sees.
Matsime sääl kose maha,

Kuigi süda oli paha,
Hullupööra pööritas,
Hinge kinni nüüritas.
Korraldusselts ei teind hästi
(Seda kirjutada kästi),
Et ei sulgund silmalaud
Surnul enne kui külm haud
Wõttis teda oma rüppe —
Igavikku toimus hüpe.
Lõpp ka seltsil — ttusupunnil —
Sest et jumalate sunnil
Korraldusselts, maene mees
Uhkelt omadega sees.

Näidaku nüüd tõsist leina,
Ärgu viigu juhmilt heina
Kose hauakesele.

Pangu lauakesele

Ninade pealt summa raha
Ostku pukett mitte paha,
Waid kus oleks nelk ja roos
Uhkeldamas üheskoos,
Kose haua vaikseks iluks

Kas või ainult naljaviluks.
Puududa wõib haual rist
Seda teeme mõttes vist!
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Alutaguse Elu*1

As]otni)d]ad

MMMMM tWlWMMl
G. Kivistele annetati kuldrist.

snilsetfl]ad
on juba ammu selgusele jõudnud,

et meie ainult maitse vaid ning häid
paberosse valmistame

BAAR

25 tilk.

35 snt.

STELLfl

Narwa Peetri koguduse õpetaja Georg

kestis kuni kella 12 öösel. Pidulikul koos-

pidulik jumalateenistus, mida pidas

Kaera, Soome-Rootsi õpetaja Ermio,

witas oma ametwenda, kes 20 aasta wäl-

tel Narmas wäsimata koguduse heaks
käekäiguks töütand ja kes seda tööd suure

DIVA

25 tük.
25 snt.

armastusega edasi kannab. Pidulikul ju
malateenistusel wiibis ka Soome-Rootsi

õpetaja Ermio. Kirik oli ilupuude ja
NIILUS

20 tük.
15 snt.

Tähelepanu!

Meie vabrikus puhastatakse tubakas

pneumaatilisel viisil tolmust ja teistest
kahjulikkcdest lisandustest.

M.s. «Caferme».
Kartulikasvatus ei tasu.
Madalad hinnad ja kehv saak.
Nagu kurdawad talumehed ja eriti

koolirnajas pidulik kooswiibimine, mis

Ktwtste juubelipidustus kujunes läind
neljapäewal Narmale suursündmuseks.
Sel puhul oli Peetri kirikus korraldatud
Alutaguse praost J. Jalajas, soojalt ter-

20 tttk.
25 snt.

3

lilledega kaunistatud. Juubelijumalateenistus tõmbas kokktt üle 3000 inimese,

nii et kirik oli inimesist puupüsti täis.
Auwäärt juubilar oli woitnud kõikide sü
damed. Peale jumalateenistust annetati
koguduse poolt juhatuse esimehe A. Kaera

kaudu juubilarile kuldrist. üleandmisel
pidas esimees A. Kaera südamliku kõne.

Peale kuldristi wastuwõtmist juubilar
wõttis oma kirikuristi kaelast ja pani
selle asemele annetatud kuldristi, mida
rahwas jälgis waimustuses. See tsere-

moonii sündis altari ees. Jumalatee
nistuse järele algas kohe Peetri koguduse

Kestedatunneb

wiibimisel termitasid soojalt juubilari
praost J. Jalajas, koguduse esimees A.

aab faile truuks

linnawolikogu juhataja J. Lust, hra Lem
ming, meie lehe esindaja ja paljud teised.

Eriti soojalt terwitas juubilari naiste
nimel pr. Kulbach. Juubilar wõttis ise
ka mitmel korral sõna, kus eriti rõhutas,
et Narma naised on koguduse heaks maga

Kittoks kipub jääma.

palju kaasa aidand. Sooja poolehoiu
osaliseks sai ka juubilari abikaasa pr. Kiwiste, kes samuti wäsimatult 20 aasm
wältel kogttduse kasuks töütand. Piduli

kust kooswiibimisest wõttis hiljem osa
100 külalist. Telegramme oli juubilarile
tulnud 50 ümber üle Eesti. Need loeti
pidulauas ette. Telegrammide saatjate
hulgas olid tuntud riigi- ja rahwategelased. Esimene telegramm oli piiskop
Kukelt.

Üldmulje õpetaja G. Kiwiste juube
list on kustumatu ja õpetaja G. Kiwiste
on wäheseid, kes on omal maal prohwetid.

linnaäärsete reudiplatside kasutajad, ei

Riigi sissetulekud wähenervad.
Juulikuu kokkuwöte riigi tuludest näi
tab riigi tulude wäheuemist kõikides, wäl-

1.130.000, muhenemine seega ligi 13 mil
jonit senti. .Ka raudtee, mis tulude käsmu

ja arwatud tulud riigi ettemõtete ja warauduste alal. Riigi peasissetulek — tol
lid — on annud juulis sissetulekut 1,««
miljonit krooni, seega pea samapalju, kui

näitas wiimastel kuudel, on k. a. juulis
annud 11 miljonit senti wähem tulu, kui
läinud aasta juuli kuul. Üldse on raudtee
sissetulekut annud juulis 1.416.000 kr.
Niisama on kooskõlas wähema sadamate

eelmisel aastal (1,88), kuid tulud aktsiisist

on tagasi läinud 541.000 kroonilt 1929.
aastal 473.000 kr. k. a. Piirituse mono
pol on täuawu juulis aimud sissetulekut
1.006.000 krooni, eelmisel aastal andis

tasu eud täuawu kartulikaswatus põr
mugi. Kaswult on kartul peenike ja saak
märksa kehwem eelmisest aastast. Näh-

tawasti on siiu süüdi pikk ja kuiw kewad. Lisaks kehwale saagile on ka kar
tuli hinnad nii madalad, et isegi kulude
katmisest ei saa olla juttu. Kott kartu
leid maksab 80 senti. Arwestades waka-

maa saaki 40 kotile, annab wakamaa tu
lu kõigest 3200 senti, kuna kulud, linnaäärse wakamaa rent 800—1600 sut., ha
rimine, wäetamine, seemendamine, mõtmine, ületawad kaugelt selle summa. See

olukord lööb krundipidajate meeleolu

alla.

(Uaras Kopik kohtus.
Asi anti kohtuurija kätte.
24. septembril

a. andis Jõhwi jsk. wallast Liina Libese rehe alt hobuse riis
tad minema. Sama aasta fuwel heina

rahukohtus wastust oma tegude eest tuu

tud elukutseline waras Johannes Kopik.
Wiimase paari aasta kestel oli Kopik ter
me seeria wargusi Alutagusel toime pan

nud. Erialaks oli tal peamiselt jalgrat
tad ja hobuseriistad. Lõpuks aga tabati
la ja on praegu wahiall.
Kohtusse tuuakse Kopik wangiwahtide

saatel . Terwelt 15 Marguse eest tuleb
tal sel päewal kohtus aru anda. Naera
tades tunnistab ta ennast kõigis Margus
tes süüdi. Ainult paaris asjas püüab ta
salata, kuid lõpuks nähes, et kuhugile
pääsemist ei ole, tunnistab ka need puht-

südamliselt üles. Wargusi on Kopik toi
me pannud pea kõigis ünrbruskonua wal-

dades. Nii warastas ta 28. septembril
1929. a. Mäetaguse wallas Maasiku elu

majast 80 kr. raha ja rewolwri; samal
aastal uowembrikuul wiis ta Waiwara

ajal warastas ta ka Tammiku asunduses
Natalie Pupp'i kaks kuldsõrmust ja ühe

käewõru. Hobuseriistu on ta warastanud, peale eelpool nimetatuid meel nel

jal korral. Jalgrattast on Kopiku käe
läbi ilma jäänud 5 meest. Peale nende
on ta meel warastanud toole, liha, rii
deid, saapaid j. m. Suurem osa warastatud kraami toimetas ta kohe ise Nar
ma turule, kus need odawa hinna eest

maha müüs. Mitmel korral olid tal
abits mõi õpilasteks keegi A. Treier ja
J. Putweri nimelised isikud, kuid suure
ma osa Margustega sai ta siiski omal
jõul toime. Rahukohtunik kõike neid kan
gelase tegusi kuulates määras: asja toi
metus üle anda kohtu-uurijale, sest nii
„suure" isiku peale ei hakka enam rahukohus.

«I jeroiinsr Eesli Hommunlstidelt
Vangipõlv säälpool piiri ei lõpe.
Wenemaalt ülepiiri Eestisse põgenend mehe jutustuse järele wiibiwid Eesti
„suurkommunistid" W. Käämer, L. Käär oma wennaga ja terme Narma põran

daaluste kommunistide bande Fuchsiga eesotsas ikka meel Leningradi DPZ
wanglas. Meeste tuju on üpris kehw, sest nõukogude maal koheldakse Eesti
„su«rusi" õige külmalt: lastakse mehi nälgida ja weetakse neid ühest wanglast
teise. Mehed põgeneksid sneeleldi Eestisse tagasi, sest siin saawat ometi korrali

kult süüa, mida aga Venemaal antakse maewalt nii palju, et ainult elu sees

Teisipäewa löunapaiku tuli Komarowka piirikordoni juurest üle piiri wilet-

salt riietatud mees. Eesti piiriwalwurite poolt tabati mees ja toimetati polit
seisse, kus selgus, et ülelulijaks osutub

tallinlane Holts, kes juuni lõpu! läks

dud alul Kingissepa wanglasse, kuid saa-

betub hiljem Leningradi DPZ wanglas
se, kust mõni päew tagasi wadastati ja

Eestisse tagasi saadeti. (
DPZ Leningradi waugimajas kohand Holts W. Kaawerit, L. Kääri oma
wennaga ja Narma põrandaaluseid

sise- ja Välispoliitiliste raskuste peale

ridadesse ja neid süüdistati põhiseadus
liku korra wägiwaldse kukutamise kawat-

waatamata seda ülesannet on wvimalik
põhiseaduslikul alusel läbi wiia.
Brünningi peamure—tööpuudus.
Walitsuse kamades, mis ta riigipäe-

suses. Peale sõjawäelise peakaitsja kaitseb

kaebealuseid Hitleri juriidiline nõuandja.
Politsei poolt on tarwitusele wõetud eri
lised abinõud korra alalhoidmiseks, mis
erilist tähelepanu äratab. Kaebealused
e' tunnista endid süüdi. Tähelepanu ära
tas meel kohtu otsus, millega neljapäe-

kindlustamiseks suuremaid summasid lei

da, kui Varem oli arwatud.

et ta oma seisukoha wõtaks nende aremate

teadete kohta, mis Ameerikas Viimasel
ajal Saksamaa kohta lewiwad. Riigipre
sident Hindenburg wolitas riigikantsler
Brünningit seletama, et ta ühineb riigi-

Möödunud aasta nowembris loobiti
puruks .Kuremäe - Mäetaguse wahelisel
teel 12 telefonijuhe isolaatorit.
Isolaatorite purustajaks osutusid lä
hedal elawad karjapoisid Albert T., Ni

kantsleri wastawate seletustega, mis
kantsler Brünning andis läinud laupäe-

kolai G., Julius SL, Harald K., Otto L.,
H. K. ja Heinrich S.

tustel kõige kiiremas korras wõimalik

alla.

oma lubadusest Pizarro laskis inkade ku
ninga ikkagi ära tappa. Peale seda peit

sid indiaanlased oma aarde Varjulisse
kohta.

laste külakese Nizaki lähedalt. Indiaan

Kui kalliswara tõesti leitud, siis tõu

lased peawad seda aaret pühaks ja kait-

seb keeruline juriidiline küsimus, kellele
peaks kuuluma see mara. Weel tänapäew
elab indiaanlaste seas suurimas Vaesu

sewad hoolega wõõraste eest. Torres
teatab, et ekspeditsiooni ähwardab häda
oht ja palub walitsust saata sõjawäelist
abi.

Legendaarne kalliswara koguti omal
ajal inkade wiimase kuninga wabastamiseks, kelle oli Mangi wõtnud hispaania

maawallutaja Pizarro. Kuid hoolimata

Genfis olles on hra president kasuta
nud juhust, et luua sidet teiste riikide kesk

bis seal rahwasteliidu finantskomisjonile
Eesti Panga kohta aruande esitamise ots

pankadega.

kokkupuuteid, millest jutustab ta järg

Panga aruanne on Genfis täieliku rahul
olemisega mastu wõetud. Aruandest ilm
neb, et kõik wälislaeuu lepingu tingimu
sed on korralikult täidetud, protsendid
tähtaegadel tasutud ja aktsiisituluo, mis
on panditud wälislaeuu kindlustuseks,
on laekunud korralikult.

— DPZ waugimaja Leningradis on
ja rahmuse esindajaid, kes enamuselt kõik

tnnd. DPZ-s ou tublisti ka eestlasi,

Tagasijöndmisel seletas hra president

J. Jaakson meie lehe esitajale, et E.

keda kahtlustatakse uõuk. Wene wastases

Ühenduses aruandega tuli esitada ka

salaluure tegewuses. Eriti traagiline on
eesti kommunistide elujärk; need mehed
olid küll Eestis suuresuulised Wenemaa
korra poolehoidjad ja oma teada ka „riigipöörajad", kuid nõuk. wõimud kohtle-

selgitusi riigi- ja rahwamajauduse üldi

mad mehi õige külmalt.
W. Kaawer ja L. Käär, kes põgenesid

sest olukorrast. Tuli anda ülewaadet meie
maksupoliitikast, mille mastu tunti elawat

huwi. Rahanduskomiteel juba oligi ole
mas meie majandusoludest õige infor
matsioon, mille tõttu seletusi tuli anda
ainult detailküsimuste kohta.

ses inkade suguwõsa liikmeid.

Wene soola Narma.
Nõukogude Wenemaalt toodi Narma
jaama kaudu Eestisse 2 Vagunit peeni

kest soola, mis oli tellitud Puhk ja Poe
gade firma poolt.

Eile pidi astuma kokku Eesli Panga
nõukogu, kus president J. Jaakson pidi
esinema aruandega Genfi sõidust.

kalurit uppus.
Partiis, 23. sept. Prantsuse At

landi ookeani ikalalaewasükku on Viima
seil päemil tabanud seni nägemata õnne

tus. Wiimase tormi ajal on ligemale
500 kalameeste paati kaotsi läinud. Hnkkasaanute kalameeste arm on seniste and
mete järele 52, kuid kardetakse, et täiendawate andmete põhjal see arm meelgi

kaswab. Torpeedopaadid liiguwad me
rel ja otsiwad kadumaläinud paate, kuid
nende ülesanne on raskendatud tiheda

udu pärast, mis tormile järgnes. Walit
sus kawatseb määrata kannatadasaanutele suurt toetusfondi.

^õber lasi sõbrale kuuli rindu.
Läinud esmaspäewal peksis Mäeta

guse wallas, W. Pungerja asunduses
elutsew Ed. Allik mootorijõulise garni
tuuriga wilja. Lõuna waheajak hakka
sid peksulised, kes weidi wiinastanud
olid, remolwrist märki laskma, mille juu

res Ernst Weske Alfred Meisele kuuli
rindu laskis. Kuul läbistas mehe wasakpoolsest kopsust. Õnnetu toimetati au

toga Jõhwi, kus haaw raskeks, kuid mitteelukardetawaks tunnistati.

„Halloo,

Lüsi! On's sul minu jaoks natuke aega?
Tahtsin fustt midagi küsida. Kuule, kas

Neil päemil oli poiste koerustükk aru

leiti Gyuadoris, indiaanlaste külas.
kuulus inkade aare. Torrest ekspeditsioon
leidis aarde Andide mägestikust, indiaan

Üleeile saabus Geusisi tagasi Eesti

sa read ka, et mõne päewa pärast on ale
mis suureni sündmus. Õnnistatakse uus
koolimaja. Heameelega tahaksin ka sinna

tusel Jõhwi rahukohtus. Poisid olid ko

Muinasjutuline warandns

Eestisse tulek jääb neile magusaks unelmiks.

Panga president J. Jaakson, kes wii

isolaatoreid.

hal ühes isade-emadega. Rahukohtunik
andis poisid esialgu mauemate malme

Ei heiduta neid karistused, mis siin me
hi ootawad, ega häbi, kui maid pääseks
nälja ja piinamise eest jälle kodumaale.
Kuid kommunistide kõrwad oti kurdid ja

Meie tasume välislaene korralikult.

Karjased loopisid telefoni

mal ühele ajakirjanduse agentuurile. Ka
riigipresident Hindenburg on armumisel,
ei ühtegi Saksamaa osa mässu hädaoht
ei ähwarda ja et täidesaatwa wõimu asu

otsas.

Eesti panga president Genfist tagasi.

mus. Töötute arm, mida esialgul 2 mil
joni peale arwati, on praegu tõusnud
üle 2V-2 miljoni. Sellega tuleks töötute

Hitler.
Hindenburg meeli rahustamas.
Põhja-Ameerika ajakirjanduse esita
jad palusid riigipresident Hindenburgi,

N e w - P o r g i st: Equadori adwo-

Mõskma, kuS koheldud mehi kui süütegi
jaid; neid isegi olewat kahtlustatud spiouaashis Eesti kasuks. Loomulikult mõt-

wale esitab, on esimesele kohale asetatud
töötute kindlustamise ja abiandmise küsi

waks tunnistajana kohtusse kutsutakse ka

kaadil Julio Torreftl õnnestus leida

Eestist Weuemaale marjule, ou tujult
õige maha löödud. Kohe peale Moloskowitsas mangistamist saadetud neid

tarbel.

ilma mingisuguse põhjuseta sinna sat-

Kaebealused kuulusid rahwussotsialistide

Leningradi DPZ wanglasse. Samas
wanglas kahetsewat pattu ka Narma põ
randaalused kommunistid, Fuchsiga ees

Köigi eesti „suurkommunistide" ma

„suurkommumste",kes laiud sügisel mangistuse kartusel põgenesid ülepiiri. Holtsil olnud Eesti kommunistidega sagedasi

Saksas sepitsevad seda fashist/d.

ohwitseri Seringer, Kudil ja Wendt.

wanglasse, kus waritseb nälg, külm ja...
surm. Moskwas mintsutatud mehi hulk
kuid, alles käesolewal sügisel toodud nad

salaja Narma juurest Weuemaale, oma

sõnade järele: „paremal elu otsima".
Mees tabatud kohe seal pool piiri, mii-

õige suur. Seal wõib kohata iga rahwa

Ühtlast rõhutas president, et walitsus asub
kõigi abinõudega Saksa majanduselu ker
gendama, kusjuures president loodab, et

mõrudaks. Nad läksid Weuemaale, et
pääseda haljale oksale, kuid kukkusid

ga soow ou Eestisse jälle tagasi pääseda.

H0STBS1MISED TIMMID KEISRIT!
oleks rahu ja korda uuesti jalule seada.

tis seesugune mastumött meeste meeled

seisab.

mist:

Teifipäewal algas Saksa riigikohtus
riigiäraandmise protsess, milles kaebealustena esinemad 3 noort kaitsewäe

tegemusega sadamad ja laod annud sisse
tulekut 119.000 krooni eelmise a. 147.000
krooni asemel. Selle mastu on post, riigi
kapitalid, hooned, metsad ja meed suureuewat sissetulekut annud.

minna, fuio kahjuks pole uut kleiti, ja

Kõigile piimatööstustele,

kes peavad omale piimakuumendajad muretsema.
Enne kui kusagilt aparaadi ostate, palun töötamisel vaadata pastöriseerimississeseadet „RS“. Lähem sissesead raudteejaamale töötab iga päev
kella 6—8.30 Sompa koorejaamas, kus päevane piimahuik ligi 3000 liitrit,
ning asub 0,5 km. kaugusel samanimelisest raudteejaamast. Pastöör „RS“
töötab regeneratiiv põhimõttel, kusjuures koorelahutajasse minev piim jahtub

50° C. Pastöörimississesead „RS“ ei tarvita mingit pumpa ega pikka torus
tikku. Ta võib pastöörida mitutuhat liitrit piima, kuid piima külgekõrbe-

mine on märgatavalt vähem, kui kõigil teistsugustel pastööridel ja ka
väljamaa regeneratiividel. PõUutööministeeriumi pastööride proovimise ko
misjoni otsus 23 augustist k. a. tõendab, et piimahuik oli 2369 kg., läbipastöörimiseks kulus 2 tundi 14 minutit ning piima külgekõrbemine pastööri silindri seintele oli minimaalne. «Üldiselt leidis komisjon, et pastöör
on valmistatud korralikult ja vastab piimatööstuste nõuetele ning otstarbele".

Pastöörimississesead „RS\ pastöörimisvõimega 1000 liitrit tunnis,
maksab ühes aurusünnitaja- ning ülesseadmisega umbes 2000 kr.
Töö headuse eest täielik vastutus.
Lähemaid teateid annab F. Siimon Jõhvis kirjalikult või telef. Jõhvi M«53.

selle ostmiseks puudub raha."
„Ära selle tühja asja pärast tulemata

jäta! Sellest saad üle. Mul oli just sama
sugune kriis. Siis tuli aga meele päris

hea abinõu. Tõttasin alewisse ja tõin
„Stari" külmawee wärwe ja wärwisin
kõik kleidid justkui uueks. Niiwiisi pääsed
pidule tingimata."

„Oi kallis, tänan õpetamise eest. Lä
hen kohe alewisse ja toon omale „Stari„
külmawee wärwe. Nendega wärwin kõik
omad manad kleidid uueks."

Killila sai sellsipoe.
Mäetaguse

kaubatarwitajate ühisus

awas Kiikla asunduses harukaupluse,

mille ärijuhiks sai Hans Kiiwer. Kiiklas oli seltsipoe järele ammu tungiw Va
jadus, kuna erakaupmees omapead kaubahinuad kõrgele keeras.
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Alutaguse Elu1*

4

Jõhvi

CC

Tuletõrje ühingu korraldusel

Naine Moskvast

EELTEAPI

>1

3. ja 5. oktoobr. s. a

(dr. 8 jaos).

KINO

POLA NEGRl, NORMAN KERRY, PAUL LUKASE j. t. kaastegevusel. See filmiteos on lavastatud
Victor Gordon kuulsa näidendi „FEDORA“ järgi.

Vaikse Doni laialdastes steppides, kus vürstid Strogonovid olid aastasadasid suurte maa alade peremehed...
Siis sünnib liigutav ärmastusekurbmäng. Esineb võluv vürstinna Ksenta,

Esmaspäeval kell 6 ja 8 õhtul.,

Ja lõpuks: „Hää, et see kõik sündis nii. .

(pühapäevane etendus jääb ära Jõhvi uue
algkoolimaja õnnistamise tõttu).

Alaealistele lubatud! Hinnad harilikud.
■■

»

Sügiseseks hooajaks soovitan:
„Husq varna" ja „Mundlos“ õmblus
masinaid suures valikus.

nglis „Columbia“ ja Saksa „OdeonM
vabrikute

grammofone
§ f nembrane, vedrusi, nõelu ja ilma

„Claes“ ja „TIentie“ kudumismasi

\ kahinata wColumbia“ plaate.

naid kõigis pikkustes ja klassides.

Hans Lill

Jõhvis, turuplats Nr. 1
(Krediit Panga majas)
telef. Nr.

••l

kivi

28. septembril 1930 a. Jõhvi alevi

uue koolimaja

Toila Piimaühing

pidulik avamine

ostab määramata arvul

kell 2 päeval algkooli ruumes.
Algkooli saalis
Algkooli
saalis
õhtul kell 8
õhtul kell
8 1 E3
I L-JI IUI

1. kl. 6. okt. kell 12 p. ja II kl. 20. okt. kell 12.
Uusi õpilasi võetakse vastu I klassi kuni 1. oktoobrini.
Lähemaid teateid saab koolijuhatajalt,
aadr. Rakvere.

Kantakse ette M. Metsanurga 3 vaatusline näidend

: kuivatatud kaeru :
kohemaksetava raha eest 9 senti klg.

«Talupoja poeg»

Kaerte vastuvõtmine igal laupäeval meiereis

TANTS. - TANTS. - TANTS.

Pääsed: õhtuks 150—50 snt., tantsule 50 snt.
Piletite eelmüük alevivalitsuses.

JUHATUS.

EESTI VÄRVIVABRIKU

wmmmmmmmnmmmmmimmrmmm

••«■■■■■• | • | «■■■■■»• •

«Stari» ladu.

Siin kohal teatan, et
olen saanud:

S - - . . 8 Juhuslikult müüa

Jõhvis Turu pl. nr. 7.

Panzer tormilaternaid 150 snt. tükk,
Emaleeritud keedupotis,
Silmapesukausse
ja teisa majatarheid.

PESUSINET,

A. Villers.

Lae-, laua- ja seinalampe ning üksikuid
lampide osasi

okiiobriiaata

soovitab teenistusvalmiit

A. Palkmann

Mitmeaastaste lillede 3

Jõhvis, Rakvere tän. 13.

TAIMI JA JUURI i
noori marjapõõsaid jui /%/'| ö

ja üupuid ™UUn,

ö

MWM

A. Pakane.

tel. 40.

I ~—r — i

Koolimafuti, uifiud

♦
♦
♦

♦

♦
♦

»

Odavasti müüa tammepuust

pildiraame

Kuremäel
võtab

ja

kardinapuid.
Küsida Narva tän. 27,
A. Tombachiit.

tellimisi vastu

h-ra Keskküll

Majapidamise ja keedu

kursus,
algab 30. septembril kell 10 hommikul

Jõhvi alevi seltsimajas.

U VIKERKAAR”
raamatu, kirjutusmaterjali ja muusikariistade firi.
Turuplats nr. 3.

Eelvastuvõtmine Bachvall riideäris, Narva t., Nr. 3
ja Lutsu tuhakaäris.

Alutaguse õpet.
ühing

Aitjent
„Vikerkaar“
Walter
Priks
Kirschmann
Nikitin
Hindper
„Odav“

Parbu.

Kooliõpilased ja lastevanemad!
Kust ostate algaval õpeaastal omad koolitarved ja
õperaamatud?

mis väljakuulutatud oli 23. skp.

Õpetatakse igasugu toitude valmistamist välja- ja sisemaa
moodi. Kookide karneerim., pidulaua katmist, läiktriiki, veini
tegem. ja palju raajap. juhatusi.

Wästutaw toimetaja: N. Wildenau.

„ Alutaguse

üksiknumbreid

lillllllllllilllllillilililiillliilllllllllllllllllllllllll

ja teised tarvilikud
õppeabinõud
s ja teised tarvilikud
õppeabinõud
t

suures valikus. Paremad elektri
taskulambid ja värsked patareid

s [müüvad
ftustusega E. Hausmann. jff

Matties

ft VILLERS,

'♦

Jõhvi alevis

^järgmised ärid:

heeringaid

Kõige austusega:

♦
♦
♦

| Kaubahoov nr. 8. I©©Q©Q0
— On avatud vene raamatukogu lugemiseks. M

Schotti, ..
Mattful

Jõhvis Narva tän. 7,-b, Hindperi majas.

bad, aknakleepimise, joonistuse,
kirjutuse, album ja krepp paber

f!l!lllllll!llllllillllllll!!llll!llllll!lllllll!ll!lllll!llll

Kohale jõudnud ja soovitan parimast
püügist häid

tehakse kellasepatõid.

I

(automaat)
jKüsida Narva mnt. nr. 30 a
krt. i. Jõhvi.

— suures valikus. —

= korralikumalt

Peale selle igasugu paberikau-

9

^ Müüakse pehme diivau ja kaalud 20 klg. ja teisi asju ==}

ja

«Vikerkaar" raamatukauplusest.

Alevival.

J. Brunei aias Jõhvis, Uus uui 12. Uue koolimaja rr
igasuguseid karusnahku ja võetakse karus- =!
kõrval, ehk .Vikerkaar" äris Jõhvi, Turu pl. 3. ^ §j= Müüakse
nähku parkimiseks ja värvimiseks vastu. W

Odavamalt ja=

ostate Teie kõige odavamalt

ÄI meesterahva

peetakse Jõhvi alevis

8
8
8

külmavee- ja keedu värve.

võistlemata odav M ja võistlemata hea kaup.

ja m » S« a» 81 vähepruugitud naiste- ja

s

Saadaval suurel ja väiksel arvul

Tingimata Jõhvist

Alutaguse Õp. Oh.
raamatu kauplusest

Kursuse kestvus 3 nädalat.

Ühispanga majas.

.■■■aa Seal on valik suur ja hinnad mõõdukad.
Koolidele ja jäüemüüjatele vastav hinnaalandus.

Saadaval laupäeva
hommikul värske leht.
Reede õhtul luba
saab ..Alutaguse Elu"Jõh
vi alevijaam. hr. Keslerilt.

Kursuse juhat. E S O V E R, noorem.
M. Minis’e trükk, Narvas, Rahu tän. 15.

Waljaandjad: H. Lil ja ». L-plh

